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[znak graficzny: 
maść z potrójną ochroną  
profilaktyka pieluszkowego odparzenia skóry] 
 
Dlaczego pupa niemowlęcia wymaga pielęgnacji i ochrony? 
Skóra niemowlęcia musi być zdrowa, ponieważ stanowi pierwszą linię obrony przed drobnoustrojami. 
 
Skóra niemowlęcia jest delikatna i podatna na zakażenia, ponieważ jest o 20%-30% cieńsza niż 
skóra osoby dorosłej. Ma też wyższe pH i dlatego jest bardzo podatna na podrażnienia związane ze 
zmianami temperatury i wilgotności. 
 
Skóra pupy niemowlęcia jest bardzo wrażliwa i narażona na trudne warunki związane z kontaktem 
z ciepłą i mokrą pieluszką. Dlatego skóra może być zaczerwieniona i obolała. Należy pamiętać, że 
zdrowa skóra to nie tylko dobrze wyglądająca skóra. Skóra dziecka rozwija się do trzeciego roku 
życia i dopiero wtedy stanowi barierę ochronną zabezpieczającą przed drobnoustrojami 
występującymi w środowisku zewnętrznym. Zdrowa skóra może stanowić barierę chroniącą 
delikatną pupę dziecka przed bakteriami z moczu i kału oraz innymi zakażeniami. 
 
 
Czym jest maść Sudocrem Care & Protect? 
Maść Sudocrem Care & Protect jest maścią ochronną o potrójnym działaniu, opracowaną specjalnie 
do skóry podatnej na pieluszkowe odparzenie skóry. Maść jest hipoalergiczna i została przebadana 
dermatologicznie. Nie zawiera sztucznych barwników ani środków konserwujących. 
 

 
[znak graficzny: 
bariera ochronna 
odżywienie skóry 
ochrona przed zakażeniem] 
 
Bariera ochronna 
Maść Sudocrem Care & Protect została opracowana specjalnie w celu zapewnienia szczelnej bariery 
ochronnej zatrzymującej naturalną wilgoć skóry. Dzięki temu skóra jest miękka, gładka i elastyczna. 
Maść chroni nawet najbardziej delikatną skórę przed czynnikami drażniącymi i otarciami, które mogą 
wywoływać pieluszkowe odparzenie skóry. 
 
Odżywienie skóry 
Maść Sudocrem Care & Protect jest hipoalergiczna i zawiera specjalne składniki, w tym witaminę E 
i prowitaminę B5, które pomagają chronić skórę i utrzymywać ją w dobrym stanie. 
 
Ochrona przed zakażeniem 
Sudocrem Care & Protect tworzy warstwę ochronną, która zabezpiecza skórę przed zakażeniem. 
 

1 



Otwieranie próbki 
Mocno chwycić tubkę i przekręcić zakrętkę, aby ją zerwać. Odwrócić zakrętkę i wcisnąć w końcówkę 
tubki. Produkt jest gotowy do użycia, a zakrętka stanowi czasowe zamknięcie i umożliwia dalsze 
stosowanie produktu.  
 
Sposób stosowania maści 
Umytą, suchą dłonią należy nanieś maść na czystą, suchą skórę dziecka i delikatnie, równomiernie 
rozprowadzić, tak aby tworzyła cienką warstwę ochronną.  
Sudocrem Care & Protect rozprowadza się łatwo, bez nadmiernego uciskania skóry niemowlęcia. 
Należy stosować maść podczas każdej zmiany pieluszki, aby zapewnić skórze dziecka najlepszą 
ochronę przed uciążliwym pieluszkowym odparzeniem skóry. 
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane na skórze (co jest mało prawdopodobne), należy 
zaprzestać stosowania maści. 
 
 
Często zadawane pytania 
 
Czym jest pieluszkowe odparzenie skóry? 
Pieluszkowe odparzenie skóry jest podrażnieniem skóry w okolicy przylegania pieluszki. Wrażliwa 
skóra dziecka może być zaczerwieniona, obrzęknięta i obolała. Jednak pieluszkowe odparzenie skóry 
zwykle nie jest poważnym problemem i jest jednym z najczęściej występujących stanów skóry we 
wczesnym dzieciństwie, które nie powinno stanowić powodu do niepokoju. 
 
Pieluszkowe odparzenie skóry można rozpoznać po następujących objawach: 
• zaróżowienie, zaczerwienienie lub obrzęk skóry w okolicy przylegania pieluszki 
• skóra będąca w kontakcie z pieluszką może być ciepła w dotyku 
• skóra jest obolała i występują na niej plamy  
• pośladki i górna część ud mogą być zaczerwienione i wilgotne 
• skóra może się nadmiernie wysuszać i łuszczyć. 
W cięższych przypadkach mogą się pojawiać grudki, pęcherzyki i krosty. 
 
Można zapobiegać pieluszkowemu odparzeniu skóry, stosując maść Sudocrem Care & Protect na 
delikatną skórę niemowlęcia podczas każdej zmiany pieluszki. 
 
Przyczyny pieluszkowego odparzenia skóry 
Najczęstszą przyczyną pieluszkowego odparzenia skóry jest zbyt długi kontakt mokrej lub 
zabrudzonej pieluszki ze skórą dziecka. Pieluszkowe odparzenie skóry może być spowodowane przez 
ocieranie skóry przez pieluszkę lub w wyniku biegunki. Jeśli jednak dziecko ma wrażliwą skórę, do 
pieluszkowego odparzenia skóry może dojść nawet, gdy okolica pieluszkowa skóry jest regularnie 
oczyszczana. 
 
Kiedy pieluszkowe odparzenie skóry występuje najczęściej? 
Pieluszkowe odparzenie skóry może wystąpić w każdym momencie i często nie można ustalić jego 
oczywistych przyczyn, ponieważ niektóre niemowlęta zwykle mają bardziej wrażliwą skórę i dlatego 
są bardziej narażone na ten stan. 
 
Są jednak okoliczności, w których dzieci są szczególnie narażone na pieluszkowe odparzenie 
skóry, w tym: 
• przedwczesne urodzenie 
• okres ząbkowania 
• choroba lub świeżo przebyte szczepienie 
• zamiana karmienia piersią na karmienie butelką 
• terapia antybiotykami, które mogą zaburzać pracę układu pokarmowego dziecka i powodować 
biegunkę 
• wprowadzanie pokarmów stałych i (lub) mleka krowiego do diety dziecka. 
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Środki ostrożności 
Przechowywać Sudocrem Care & Protect w chłodnym, suchym miejscu, w temperaturze poniżej 
25°C. 
 
Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli: 
• w trakcie pieluszkowego odparzenia skóry pojawiają się pęcherzyki lub wystąpi krwawienie 
• zmiany skórne rozprzestrzeniają się na inne części ciała dziecka, poza obszar przylegania pieluszki 
• nie następuje poprawa po tygodniu stosowania lub po ustąpieniu objawów następuje nawrót 
objawów 
• dziecko czuje się źle lub ma gorączkę. 
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych ze stanem zdrowia dziecka należy 
skontaktować się z lekarzem. 
 
Data ostatniej weryfikacji: kwiecień 2013 
 
Więcej informacji można uzyskać: 
[symbol: wytwórca] Forest Tosara Ltd., Baldoyle Ind Est., Dublin 13, Irlandia 
 
[logo Teva] 
Dystrybutor: Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa  
[logo Forest] 
 
[znak CE] 
 
Sudocrem jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Forest Tosara Ltd.  
Care & Protect i powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Forest Tosara Ltd. 
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